
ERP, BI, IPAR 4.0, MI ALAPÚ MEGOLDÁSOK



R Ó L U N K

A Dyntell Magyarország Kft. debreceni székhelyű szoftverfejlesztő vállalat, mely

immáron két évtizedes múlttal fejleszt és vezet be vállalatirányítási (ERP), ügyviteli, ipari

automatizálási és üzleti intelligencia (BI) rendszereket Magyarországon, Romániában,

Szlovákiában és az Egyesült Államokban.

Versenypotenciálunk abban rejlik, hogy szoftvereink elérhetők webes, kliens-szerver

alapú és mobil applikációkban is, és mélységükben is az ügyfél igényeire szabjuk azokat.

Szakértő csapatunkat több mint 100 fő erősíti világszerte, családias, emberközeli vállalati

kultúrában egyesítve az üzleti folyamatok menedzseléséről való tudást.

↘ Dyntell Magyarország Kft. | HU

↘ PowerSoft Srl | RO

↘ Dyntell Corporation | USA

↘ Deep Learning Sro | SK



Gazdasági folyamatok követésének

informatikai támogatása, a rendszerbe integrált

webes és mobilos megoldásokkal kiegészítve.

A rögzített adatok elemzését követően

döntéstámogató információk, trendek előállítása.

Pénzügyi kontrolling, logisztikai kontrolling, 

csoportteljesítmény-bérezési rendszer

fejlesztése.

IoT megoldások, Raktárautomatizálás, gépi 

adatok integrálása, gyártásautomatizálás

Mesterséges intelligencia alapú adatelemzés, 

predikciós szolgáltatás, valós idejű kamerakép 

elemzés





Mezőgazdaság. Állattenyésztés. 

Borászat. Vetőmaggyártás. 

Vadgazdálkodás. Erdőgazdálkodás.

Építőipar. Építészeti tervezés. Szerviz. 

Egészségügyi szolgáltatások, labor.

Ipari szolgáltatások. Egyéb szolgáltatás.

Pontos készletkezelés. Termékdíj és

jutalékkezelés. Árrés- és fedezetkövetés. 

Pénztárgépillesztés. Értékesítők támogatása. 

Árajánlat készítés. Webshop integráció. 

Előkalkuláció. Pontos önköltség.

Felügyelt gyártás (gyártástervezés és –követés). 

Élelmiszeripar. Ruhaipar. Bútorgyártás, faipar. 

Nyomda. Csomagolóipar. Vegyipar.  

Műanyagipar. Fémipar.

Gépgyártás. Szerszámgyártás.



Szakértőink segítségével felmérjük cégénél a rejtett tartalékokat, az esetleges problémákat, melyek megoldására

stratégia tervet készítünk. Adattudósaink összeállítják az Ön üzleti szükségleteihez igazodó eszköztárat, mely

által a megfelelő döntés meghozatalához szükséges információk bármikor elérhetővé válnak.

A szemléletes grafikus nézetek segítségével olyan következtetéseket vonhat le, melyet az adatgyűjtési folyamat

addig elrejtett: vezetői műszerfalat építhet a grafikonokból, amelyen folyamatosan látszik a cég teljesítménye.

A különböző forrásból származó adatok, legyen az akár vállalatirányítási rendszer, bérszámfejtés, tervezéshez

használt Excelek, GPS koordináták, beléptető rendszer adatok, log fájlok stb. kombinációjából teljes képet

alkothatunk az adott vállalat működéséről. BI megoldásunk segítségével könnyedén átlátható felületen kezelheti

az elemzéseket, ezáltal feltárva a beavatkozást igénylő problémákat.

Az automatizálható, személyre szabott riasztások révén a kijelölt felhasználók a megfelelő helyen és időben

juthatnak kulcsfontosságú információkhoz. A riasztások lehetővé teszik egy teljesen automatizált üzleti folyamat

kialakítását, ahol a lean elvek szerint már azelőtt kiszűrhetjük a hibát, mielőtt bekövetkezne.

A meglévő adatokban és nagy mennyiségű kapcsolódó adattömegben rejlő összefüggések, trendek és minták az

MI segítségével válnak elemezhetővé. Deep learning algoritmusok segítségével megismerhetjük a piaci

irányokat, felmérhetjük a keresleti igényeket, de előre jelezhetők az értékesítési volumenek, és tervezhetővé

válik a cashflow is.



a Deloitte 2020-as közép-európai Technology Fast 50™ 

listáján

a Deloitte’s 2019-es Technology Fast 500™ Európa, 

Közel-Kelet és Afrika (EMEA) listáján

a Deloitte 2019-es közép-európai Technology Fast 50™ 

listáján

Munkánk eredménye a kétszáznál is több

elégedett ügyfél és a Deloitte elismerése: a

magasan jegyzett üzleti tanácsadó cég

évről-évre az EMEA régió (Európa, Közel-

Kelet és Afrika) legdinamikusabban fejlődő

vállalatirányítási és üzleti intelligencia

rendszereket fejlesztő vállalkozásaként

szerepelteti a Dyntell-t.



SZÉKHELY

1117 Budapest INFOPARK, Gábor Dénes u. 2. D/I

EMAIL

info@dyntell.com

TELEFONSZÁM
+36 (70) 635 8765

WEBOLDAL

Dyntell ERP, Ipar 4.0: www.dyntell.com

Agrár megoldások: www.dyntellagro.com

Dyntell Bi: www.dyntellbi.hu
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